
Снежана Кутрички 

"Све је то већ било!" *

Ових дана је у Србији Бранислав Нушић свакако најизвођенији позоришни 
писац а његови ликови наступају на позорницама широм земље. Политичка 
сцена Србије постала је велико позориште у ком су Нушини ликови коначно 
на самом прагу да остваре давнашњи сан сваког књишког и позоришног 
јунака да закорачи у реалност и постане носилац истинског живота. Ови 
ликови остављају за собом бине од дасака које живот значе и силовито крче 
себи пут апокалиптички грабећи све пред собом, са унапред прокламованим 
циљем, да постану владари наше истинске реалности. Газда Јевреми 

самоуверено корачају импровизованим бинама, пропагирају своје наде и снове у остварење 
личне користи увијене у политичке програме– свесрдно се препоручујући бирачком телу 
Србије. 

Ето нам свакодневице као необоривог доказа и сведока о Нушићевом пророчанском дару који 
је, необузданом силином талента и књижевног умећа, продро до саме сржи кичмене мождине 
српског менталитета. 

Да ли је живот коначно надишао уметност или је позориште до те мере узнапредовало да се 
неопозиво остварује без зазора свуда и по сваку цену? 

Па ипак, није све као у позоришту, не као у Нушићевом позоришту. Смех, тај самоуверени 
катализатор наше свести и савести, тај отмени продуховљени и дистанцирани господин, 
неспособан за корупције било које врсте не допире више до тих као стварних бина и 
позорница. Оживотворени Нушићеви ликови не живе за публику и суд публике не желе. Они 
су господари своје публике. Њихова је публика обучена само за аплаузе. Каква је то опсена и 
представа у којој је смех као катализатор негативног укинут и каква је то публика? То 
Живкина родбина пуни градске тргове, конгресне центре, спортске и концертне дворане, 
домове културе, биоскопске сале и из сата у сат нараста, множи се, задовољно трља руке и 
чека да види кад се за који дан заврти рулет избора, да ли ће доћи у прилику да добије 
концесију да посече државну шуму. 

Здрав човек се не смеје лако својим манама, здрав народ увек. Нушић је то знао. Народ у 
којем су се његове драме изводиле био је жељан нушићевског смеха јер нико као он није знао 
да нам нашим манама натрља нос, трудећи се да нам изгледа као да се смејемо другоме. Нико 
као Нушић није нам помогао да смејући се упознамо себе међусобно и узајамно са својим 
недостацима и недоследностима, својим промашајима и недораслим хтењима. Нушићев 
смех, иако каткад болан и немилосрдан, никад није био подсмех мрзитеља и циника. То је 
смех који је лековит и обасјан сјајем светлости обнове животне енергије, која се, упркос 
свему, попут птице феникса диже, настајући увек изнова и изнова. 

Он увек успева да се насмеје нашим трудовима да живот надиграмо и да смехом надиђе све 
оно што је у животу и мукло и тешко и несавршено. А смешно у комедији је увек оно што је 
смешно у животу – то је све оно круто, оно надмено у нама, оно похлепно, то је склоност ка 
превари, манипулацији, склоност ка завери и све остале ситуације у које наше мане и врлине 
бивају уплетене као у мреже и похватане као лаке рибе. Ко од нас дневно не упада у замке 
сопствених слабости и ко од нас не покушава да прикрије пред другима и нарочито пред 
собом не само своје мане већ нарочито све ситуације у којима су те мане биле 
манифестоване. Нушићев дар комедиографа, сатиричара и књижевника надилази саму 
способност да уочи и предочи смешно, његов дар проистиче из једне Богом дане непресушне 
моћи и способности да се живот у целини сагледа из ведрог угла и гледајући све око себе 
ведре душе. Ведра душа је једина способна да се увек и свакоме од нас насмеје. 



Он као да се и сад очински надвија над стварношћу и благим светлуцањем свога цвикера 
тешећи нас (а свакако и помало нам се подсмевајући) шаље нам светлосне импулсе утешним 
Бен Акибиним поздравом “Све је то већ било” и поручује нам:

“... Оно “ја” што је никло из првога мога осмеха прошло је кроз живот са осмехом на уснама 
гледајући све око себе веселим погледом и ведре душе. Оно се смејало слабостима као и 
врлинама јер су људске врлине често веће слабости од њихових мана. Оно се смејало 
узвишеноме као и униженоме, јер узвишени је често са мање душе од онога кога он са висине 
погледа. Оно се смејало лудости као и мудрости, јер мудрост је људска често збир људских 
лудости. Оно се смејало неправди као и правди, јер правда је често тежа људима од неправде. 
Оно се смејало истини као и заблуди, јер истина је често непостојанија од заблуде. Оно се 
смејало љубави као и мржњи јер љубав је често себичнија од мржње. Оно се смејало тузи као 
и радости, јер туга често уме бити и лажна, док радост ретко кад. Оно се смејало срећи као и 
несрећи, јер срећа је готово увек варљива, а невоља не. Оно се смејало слободи као и 
тиранији, јер слобода је често фраза, а тиранија увек истина. Оно се смејало знању као и 
незнању, јер знање има граница, док незнање их нема. Оно се смејало свем, смејало се 
свачему, смејало се смејало, смејало... 

Разглавио сам вилице смејући се, јер толико је смешног међу људима и у животу људи. Све 
што сам више упознавао живот, што сам ближе упознавао људе, све сам се слађе смејао. И 
сада још, када сам стигао на одмори ште, те се осврнем за собом, не могу да не прснем од 
смеха!”

У Београду,
На Богојављење 19. јануара, а уочи парламентарних избора, летња господњег 2007.

* Слово на парастосу Браниславу Нушићу, 19. 1. 2007. 


